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FORORD
I kommuneplanens samfunnsdel er det definert tre innsatsområder; sosial, økonomisk og
miljømessig bærekraft. De tre innsatsområdene svarer på hvert sitt bærekraftselement;

å leve, å skape og å møte fremtiden i Fredrikstad.

Miljømessig bærekraft krever at vi gjør noen grep slik at miljøet rundt oss kan bestå til glede for de
som kommer etter oss. For å skape miljømessig bærekraft må vi redusere klimagassutslipp, tilpasse
oss endringer i klimaet, reise annerledes, bruke arealene våre på en bedre måte og verne om
naturressursene. Denne planen støtter opp om kommuneplanens samfunnsdel, og er en
operasjonalisering av innsatsområdet miljømessig bærekraft. Å bedre vannkvalitet er et langsiktig
arbeid, og selv om man iverksetter gode tiltak i løpet av handlingsplanperioden så ventes resultatene
ikke før på lengre sikt. Langsiktighet i tiltak og forvaltning er derfor viktig, handlingsplanen rulleres
imidlertid hvert fjerde år for å innhente kunnskap om relevante forhold og kunne justere tiltakene
dersom det er behov.
Handlingsplanen er forankret i kommunens planstrategi 2016-2019, med følgende vedtakspunkt;
Tiltaksplan for vannforekomster – utarbeide lokale tiltaksplaner for vannforekomster. Handlingsplan
Hunnebunn blir den første lokale tiltaksplanen. Det vil videre være aktuelt å lage handlingsplan for
bekker
Det er gjennomført en rekke tidligere undersøkelser i og rundt Hunnebunn, både i kommunal og
regional regi, samt gjennom uavhengige vitenskapelige studier. Handlingsplanen bygger på funnene
fra disse utredningene, fra statistikk fra kommunens egne registre, samt fra analyseresultat fra siste
års vannprøver. Det er lagt vekt på å sammenstille eksisterende kunnskap og lage en oversiktlig og
målrettet handlingsplan som kan leses av alle, uavhengig av fagbakgrunn.
Handlingsplanen og tiltakene som foreslås i planen berører flere ulike fagområder, og det har vært
behov for å involvere kommunale virksomheter i flere seksjoner. Lokalmiljøet har vist stort
engasjement i saken, de har bidratt med innspill underveis i arbeidet og legger i tillegg ned en stor
dugnadsinnsats i området.
Planperioden er fire år, det må imidlertid forventes at resultatene av tiltakene først blir synligere i et
lengre tidsperspektiv.
Planen ble sendt ut på intern høring i kommunen, samt sendt Skjærviken lokalsamfunnsutvalg,
Skjærviken velforening, hytteforeningen, båtforening, Sarpsborg kommune, Fylkesmannen i Østfold
og Vannområde Glomma Sør for uttalelse.
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ORDLISTE
Eutrofiering - gradvis økning av næringssaltinnhold i vann, med derav følgende oppblomstring av
alger og andre organismer med høy biomasseproduksjon. Akkumulering av død biomasse kan gi stort
oksygenforbruk og oksygenfattige forhold i bunnen av vannet.
Grasdekt vannveg - smale felt dekket av gras kan beskytte mot erosjon på åkeren. Det vanligste er at
graset legges i forsenkningene av åkeren (i drågene).
Hydrotekniske tiltak - omfatter rørgrøfting og annen drenering av jordbruksarealer, lukkingsanlegg
og kummer.
Overløp - kumarrangement på avløpsledninger for å redusere vannføring i rørledninger under
nedbør. Ved bruk av overløp kan ledningsdimensjonen reduseres. Redusert bruk av overløp kan
gjennomføres ved at regnvannsinntak i lukkede rør begrenses eller at overløp erstattes med
utjevningsmagasin.
Overvann - regnvann, drenering og sluk.
Parameter - målbar enhet i vannet som sier noe om vannets tilstand. Eksempler på parametere:
Konsentrasjon av fosfor, arter og mengde av planktonalger, mengde klorofyll.
Redusert jordarbeiding - forberedelse av åkerjord for såing uten bruk av plog.
RMP - regionalt miljøprogram - forskrift for å møte prioriterte miljøutfordringer i fylket, tilskudd til
gårdbrukere som gjør tiltak.
Sediment - lagvise avsetninger av sand, grus og leire i tillegg til større eller mindre mengder organisk
materiale fra døde dyr og planter på bunnen.
SMIL - spesielle miljøtiltak i landbruket - tilskudd for å fremme natur- og kulturminneverdiene i
jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan
forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.
Spillvann - kloakk
Spredt avløp - lokale avløpsløsninger for enkelt hus eller små grupper av hus. Baseres på småskala
renseteknologi og avløpet slippes ut lokalt.
Stubb - kornåker hvor kornet er skåret og arealet ikke høstpløyes. Planterester armerer og dekker
jorda, og reduserer jordtap ved nedbør.
Vannforekomst - En avgrenset og betydelig mengde av overflatevann, som for eksempel innsjø,
magasin, elv, bekk, kanal, fjord eller kyststrekning, eller deler av disse, eller en avgrenset mengde
grunnvann.
Vegetasjonssone - overgang mellom dyrket mark og vassdrag. Vegetasjonssonen fungerer som et
effektivt filter for jordpartikler, næringsstoffer og partikkelbundne plantevernmidler i avrenningen
fra jordbruksarealene.
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MÅL
Miljømål
Norge er forpliktet til å overvåke og gjennomføre tiltak i vannforekomster gjennom bestemmelsene i
vannforskriften.
For alle vannforekomster er det minst to standard miljømål som skal innfris. For alle naturlige
overflatevannforekomster er det 1: god eller svært god økologisk tilstand, og 2: minst god kjemisk
tilstand.
Grensen mellom moderat og god tilstand er den mest avgjørende i vanndirektivsammenheng, fordi
den er det viktigste grunnlaget for å sette miljømål for naturlige vannforekomster.


For vannforekomster som ligger under denne grensen skal det iverksettes tilstrekkelige
miljøforbedrende tiltak slik at miljømålet nås.
 For vannforekomster der miljømålet er nådd, må det vurderes om forebyggende tiltak må
iverksettes for å hindre forringelse.
 Data fra overvåkingen skal gi grunnlag for å dokumentere om miljømålene nås i løpet av
planperioden.
 Vannforskriften inneholder unntaksmuligheter for tilfeller der vurderinger av samfunnsnytte,
kostnader eller tekniske/ naturlige forhold nødvendiggjør tidsutsettelse eller mindre strenge
miljømål.
I følge vannforskriften er miljømålet for naturlige vannforekomster av overflatevann (elver, innsjøer
og kystvann) at de skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021.

Dårlig

Økologisk tilstand

Kjemisk tilstand

Figur 1 – Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand
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Utfordringer
Det er ikke sannsynlig at vannforekomst Hunnebunn oppfyller kravene om god eller svært god
økologisk tilstand eller god kjemisk tilstand innen fristen 2021.






Næringstilgang. Det er behov for å redusere tilførsel av næringsstoffer gjennom målrettede
tiltak. Det er lav vannutskiftning i de dypere vannmassene, og store mengder næringsstoffer
ligger lagret i sedimentene. Under gitte forhold frigis disse, såkalt interngjødsling, og vil
kunne påvirke vannkvaliteten negativt selv om tilførsel av nye næringsstoffer reduseres
kraftig.
Naturmangfold. Eutrofiering, massive algeoppblomstringer og oksygenfrie vannmasser gir
dårlige levevilkår for fisk, krabber, bunndyr. Plantene får problemer knyttet til dårlige
lysforhold både på grunn av partikler i vannet, skygge fra flytende alger og fordi de blir kraftig
begrodd av hurtigvoksende grønnalger
Klimaendringer. Klimaendringer påvirker vannforholdene i stor grad. Det er derfor viktig at
gjennomføringen av arbeidet med vannforvaltning også tar hensyn til at klimaet vårt er i
endring. Mer nedbør, særlig vinternedbør, vil forsterke avrenning av næringssalter. Samtidig
kan løst organisk karbon også øke med økende nedbør, noe som gir mindre produksjon på
grunn av svekket lysinnstråling ned i vannet. Denne økte absorbsjonen av lys bidrar samtidig
til økt temperatur i vannet.
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Brukermål
Det er anledning til å sette lokale brukermål for vannforekomster. Det er minst like viktig å fokusere
på brukerinteresser og brukermål, som å ha fokus på miljømål iht. vannforskriften. Disse går ofte
hånd i hånd. I denne handlingsplanen er det et brukermål å ivareta Hunnebunns verdi som
rekreasjonsområde for byens befolkning, dette tillegges stor vekt.
Kommunen analyserer badevannsprøver hver andre uke i sommerhalvåret. I denne handlingsplanen
settes det som lokalt brukermål at vannprøvene ligger innenfor anbefalte retningslinjer gitt av
folkehelseinstituttet.
Termotolerante
koliforme bakterier
(TKB)
Intestinale
enterokokker (IE)

God
˃ 90%

Mindre god
˂ 10 %

Ikke akseptabel
Ingen

˃ 90%

˂ 10 %

ingen

Videre vil det være viktig å ivareta øvrige rekreasjonsverdier i og langs Hunnebunn, herunder fiske,
estetikk og lukt. Tiltak som rettes mot oppfyllelse av miljømålet vil gi effekt også på rekreasjonssiden,
det settes derfor ikke øvrige brukermål i perioden.

Utfordringer




Badevannskvalitet. Kommunedelen har få store badeplasser, Vispen badeplass er et viktig
rekreasjonsområde for nærmiljøet, herunder skoleavslutninger, arrangementer m.m, og er
viktig for å sikre et godt tilbud i lokalmiljøet. Badeplassen på Vispen har hatt episoder med
0
dårlig badevannskvalitet, i all hovedsak knyttet til enkelthendelser.
Rekreasjon og estetikk. Videre er det en økende tendens til algeoppblomstring, noe som gir
gjengroing av badeinstallasjoner, ulemper for båtbruk, vanskeliggjør fisking fra land, og er
estetisk uappetittlig. Ved gitte værmessige forhold sirkulerer vannmassene, dette har gitt
flere episoder med sterk ubehagelig lukt av råtne egg i området rundt Hunnebunn.

8

STATUS
Hunnebunn er en brakkvannspoll med begrenset utskiftning av vannmassene. Poller er en av de
marine naturtypene som er nevnt i naturmangfoldloven, og beskrives av Miljødirektoratet på
følgende måte:

Poller er marine/brakkvanns bassenger med en innsnevret åpning og grunn terskel. Mindre
fjorder, bukter og viker/våger med begrenset vannutskiftning på grunn av terskler eller
lignende, havner ofte innenfor begrepet «poll». Det biologiske mangfoldet i poller skiller seg
fra omkringliggende områder da hydrografien i fjorder og poller avviker fra det vi finner i
havet og i åpne kystområder. Stor forskjell i temperatur kan forekomme mellom bunnvann og
overflatevann slik at man kan få en kombinasjon mellom kaldtvannsarter i bunnvannet og
varmtvannsarter høyere opp.
Poller er ofte produktive og kan ha stor betydning som matsøkningsområde for store
mengder fugler. Poller er voksested for flere truete og sårbare brakkvannsarter, deriblant
flere kransalgearter.

Hunnebunn er grunn, største dyp er 11 meter, men store deler har
mindre dyp enn 5 meter. Det gir gode lysforhold og høy vanntemperatur,
noe som gir gode forhold for biologisk produksjon, herunder f.eks.
algevekst.
Vannmassene i Hunnebunn er delvis adskilt fra fjorden utenfor via en 2
km kanal gjennom Talbergsundet, med terskeldyp på ca. 1.2 meter.
Vannet er lagdelt på ca. 2-4 m dyp. Overflatelaget har relativt lav
saltholdighet spesielt i perioder med mye nedbør, mens saltnivåene øker
nedover i dypet. Vannutskiftning skjer i hovedsak i de øvre vannlaget,
mens bunnvannet har lengre oppholdstid og ligger stabilt.
Bakterier forbruker oksygen under nedbrytning av biologisk materiale.
Dette fører til oksygenfattige forhold i de dypere vannlagene, og gode
forhold for sulfatreduserende bakterier. I denne prosessen dannes det
H2S-gass som restprodukt. I perioder med stabil lagdeling i vannmassene
vil gassen ligge mer stabilt i bunnlagene, men ved omrøring frigis gassen i
vannet og til lufta.

Figur 2 – dybdekart. NIVA 2009
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Sirkulasjon av vannmassene
Mange innsjøer sirkulerer jevnlig, avhengig av geografi, temperatur og vindforhold. Vann er tyngst
ved 4 grader, og synker mot bunnen. Vannmassene sirkulerer når hele vannsøylen har samme
temperatur. Mange innsjøer sirkulerer to ganger pr år; vår og høst.

Illustrasjon: Hias IKS

Hunnebunn opptrer delvis som en innsjø, men er også påvirket av kystvannet utenfor. Vannmassene
sirkulerer dersom flere forhold inntreffer samtidig; lik temperatur i hele vannsøylen, vind, samt
dypvannsfornyelse ved inntrengning og omrøring av nye vannmasser fra Tosøkilen.

Dypvannsfornying

1. Normalsituasjon. Stabil lagdeling. Oksygenfattig vann ligger
stabilt i de nedre vannsøylen (Blått)

2. Dypvannsfornyelse, inntrengning av oksygenrikt vann.

3. Situasjon etter inntrengning av nytt vann. Vannmassene fra de
dypere lagene blandes med øvre vannlag, og det dannes et
blandingssjikt. Tilstanden vil gradvis stabilisere seg og gå over til
normalsituasjon igjen.
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Vannkvalitet
Flere undersøkelser i ulike dybdelag i vannmassene viser at i vannlagene under 5 meter er det dårlige
oksygenforhold. Det er samtidig høye oksygenkonsentrasjoner i øvre vannlag. Disse har til tider vært
svært høye i Hunnebunn, noe som antyder høy algeproduksjon. Målinger utført fra 2009 og videre
viser at periodene med høy produksjon varer lengre enn påvist i 1953 og 1999. Det kan tyde på en
økende grad av eutrofiering. Klimaendringer anses å være en årsak til økt algeproduksjonen, høyere
middeltemperatur gir noe lenger vekstsesong.
Undersøkelser i 2009 viser at det også er næringstilførsler fra sedimentene (interngjødsling), hvorav
blant annet fosfat løses ut fra sedimentene på grunn av lave oksygenkonsentrasjoner. I dagens
situasjon vil det organiske materialet som dannes på grunn av primærproduksjon i Hunnebunn øke
forbruket av oksygen, interngjødsling og produksjonen av hydrogensulfid. Dette er en
selvforsterkende prosess som igjen vil øke tilførselen av næringssalter fra bunnlaget til øvre vannlag.
De vannkjemiske forholdene gir et øyeblikksbilde av tilstanden, mens de biologiske forholdene gir et
bilde av tilstanden over tid. Tilstandsklassifiseringen er gjort ut fra «det verste styrer»-prinsippet, slik
at den måleparameteren som har dårligst tilstand blir utslagsgivende for totalresultatet for
vannforekomsten.

Hunnebunn er definert som sterkt ferskvannspåvirket fjord, tabellen over viser hvilke parametere
miljøklassifisering for denne type marint kystvann skal vurderes etter. Det er gjennomført
undersøkelser/målinger på enkelte av disse parameterne gjennom samarbeidet i vannområde
Glomma Sør:




Biologiske kvalitetselementer: planteplankton, ålegress og bløtbunnsfauna.
Fysisk-kjemisk kvalitetselementer: næringssalter og oksygen.
Støtteparametere i sedimenter: organisk innhold og kornfordeling
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Økologisk tilstand
NIVA gjennomførte undersøkelse av økologisk tilstand i Hunnebunn
i 2016.
I Hunnebunn ble det observert lite ålegras og mye begroing i selve
pollen, og i Talbergsundet vokste det tett ålegras, men i et smalt
belte. Den økologiske tilstanden for bløtbunnsfauna var «svært
dårlig» på begge stasjonene i Hunnebunn. Faunaen var artsfattig og
det ble kun registrert noen få individer. Innholdet av organisk
karbon i sedimentet var svært høyt både i Hunnebunn, og
tilstanden ble klassifisert til «dårlig» og «svært dårlig» for organisk
innhold. Sedimentet luktet av H2S og var på noen stasjoner nesten
helt svart.
Ålegress har en økologisk viktig rolle i kystsonen og er samtidig
truet av menneskelige aktiviteter. For uten å være et viktig matfat
og oppvekstområde for fugl og fisk, har ålegresset god
primærproduksjon, binder karbon og næringssalter, binder
sediment, gir oksygen til bunnen og forbedrer vannkvaliteten. De
viktigste truslene er eutrofiering og råtten bunn, utbygging og
mudring, men også introduserte arter, sykdom og nedbeiting.
Det er foreløpig ikke utviklet klassegrenser basert på ålegras for
vanntypen «Sterkt ferskvannspåvirket fjord», men sammenliknet
med informasjon i Naturbase synes ålegresset i Hunnebunn å ha
blitt betydelig redusert i utbredelse og mengde siden tilsvarende
undersøkelse gjennomført i 2008.

Figur 3 - Forekomst av
småhavregras (øverst, og
Ålegras (nederst). NIVA 2016

For bløtbunnsfauna og sediment i Hunnebunn var tilstanden svært
dårlig. Hunnebunn viste åpenbare tegn på å være et organisk
belastet område nesten uten liv på bunnen. Den økologiske
tilstanden for bløtbunnsfauna ble vurdert til «svært dårlig».

I 2011 og 2017 ble det gjennomført tilstandskartlegging i Hunnebunnbekken. Undersøkelsen viste at
bekken tidligere var i moderat økologisk tilstand basert på begroingsalger og i dårlig økologisk
tilstand basert på bunndyr, i undersøkelsen gjort i 2017 klassifiseres bekken som svært dårlig etter
forverring på bunndyr. Tidligere overvåkingsdata for totalfosfor (til sammen 21 prøver fra 20092011) gir en god indikasjon på tilstand i bekken og antas å være representative for forholdene i
bekken gjennom hele året.
Parameter

Hunnebunn

Bløtbunnsfauna
Begroingsalger
Bunndyr
Total tilstandsklasse

Svært dårlig

Svært dårlig

Hunnbekken

Moderat
Svært dårlig
Svært dårlig

Det er ikke gjennomført tilstandsklassifisering for de økologiske parameterne i Brandstorpbekken,
kun for støtteparametere. Måleresultatene for fosfat klassifiserer til svært dårlig tilstand.
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Kjemisk tilstand
Miljøgifter er kjemikalier og stoffer som har egenskaper som gjør at de utgjøre en helse- og
miljørisiko. Disse egenskapene inkluderer at de er lite nedbrytbare, kan hope seg opp i organismer og
er giftige. Disse stoffene kan være nokså utbredt, og kan finnes langt fra punktkildene. Flere av
stoffene fremkommer naturlig i lave konsentrasjoner i ferskvann og saltvann, mens andre er
menneskeskapt.
Vannforskriften inneholder grenseverdier i vann for 45 prioriterte miljøgifter, hvorav 43 er aktuelle i
Hunnebunn. Tilstand klassifisering kan gjøres hovedsakelig gjennom analysering av vannprøver, men
endel miljøgifter kan også bestemmes gjennom analysering av sediment og fisk.
Det er ikke gjennomført tilstandsklassifisering av kjemisk miljøtilstand i Hunnebunn eller tilhørende
bekker.
Analyser gjennomført i regi av NIVA har påvist biotilgjengelig metylkvikksølv i bunnlaget i til dels høye
konsentrasjoner. På bakgrunn av dette ble det gjennomført analyser av fisk fra Hunnebunn
sommeren 2018, innholdet var ikke over Mattilsynets grenseverdier for matfisk.
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Badevannskvalitet
Det tas badevannsprøver ved Vispen badeplass hver
andre uke i sommerhalvåret. Risikoen for å bli syk ved
bading i forurenset vann øker med økende innhold av
bakterier i vannet. Badevannsprøvene analyseres for
tarmbakteriene termotolerante koliforme bakterier (TKB)
og intestinale enterokokker (IE).

Vannkvalitet ved
friluftsbad

God

TKB

<100

IE

<100

Mindre
God
1001000

Ikke
Akseptabel

100-185

>185

>1000

Analyseresultatene viser at vannkvaliteten i hovedsak er god med tanke på forekomst av bakterier.
Det kan likevel se ut som at vannkvaliteten har blitt noe dårligere de siste årene. Hendelser med ikke
akseptabel vannkvalitet kan i hovedsak relateres til driftsavbrudd på kommunal avløpspumpestasjon.

Prosentvis fordeling av prøver
100
50
0
1997-2002

2003-2007
Ikke akseptabel

2008-2012
Mindre god

2012-2013

God

Figur 4 – oversikt over badevannskvalitet ved Vispen badeplass

I 2009 ble det påvist giftige cyanobakterier i badevannet, og Vispen ble stengt for bading. I ettertid
har alle prøvene av cyanobakterier (2012, 2014, 2016 og 2018) vært negative. Cyanobakterier anses
ikke som et problem i Hunnebunn, men på generelt grunnlag anbefales det ikke å bade i vann hvor
det er tydelig forekomst av bakterier og alger.
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Avløp
Undersøkelse av bekker i området peker på avløpsvann som den største bidragsyteren til
næringstilførsel i Hunnebunn. Avrenning fra avløp gir utslipp av fosfor, nitrogen, organisk stoff,
bakterier og virus.
I denne handlingsplanen er avløpsforholdene rundt Hunnebunn ansett som mest interessante, og det
er tatt en gjennomgang av kommunenes register over eiendommers tilknytning til kommunalt nett,
private avløpsløsninger samt gjennomgang av data fra kommunalt avløpsnett, herunder overløpsdrift
fra pumpestasjoner.

Figur 5: Avgrensning prioritert område for avløp i Fredrikstad kommune.

Innenfor nedbørsfeltet er det talt opp tilsammen 405 eiendommer i Fredrikstad og Sarpsborg, hvorav
flesteparten er helårsboliger, en del fritidsboliger og næring. Som næringseiendom inngår også
enkelte landbrukseiendommer.
Tilknyttet
Spredt avløp
Ukjent*
kommunalt VA-nett
Enebolig
366
39
9
Hytte
51
7
50
Næring
11
1
1
Totalt
428
47
60
* gjelder også eiendommer tilknyttet kommunalt nett eller med spredt avløp hvor ferdigmelding ikke
foreligger.
I den videre teksten behandles forholdene knyttet til Fredrikstad kommune dersom annet ikke
presiseres, Sarpsborg behandles i eget avsnitt.
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Kommunalt avløpsnett
Avløpsvann fra boligene ledes i ledninger til nærmeste pumpestasjon, og pumpes videre via
overføringsledninger til renseanlegget på Øra.

Spillvann – kloakk
Overvann – regnvann,
drenering og sluk

Et av de viktigste tiltakene for å forhindre overløp er å begrense
mengden overflatevann/regnvann i avløpssystemet. Avløpsnettet er
lagt om fra fellessystem til separatsystem. I et fellessystem ledes
spillvann og overvann i én felles ledning. I et separat avløpssystem
ledes avløpsvannet i to separate avløpsledninger for spillvann og
overvann. Selv om det kommunale ledningsnettet er separert kan det
ikke utelukkes at det fortsatt er private stikkledninger som ikke er
separert.

Pumpestasjoner har også overløp. Ved strømstans,
pumpestopp eller ved store nedbørsmengder vil avløpsvann
renne i overløp og ut i bekk. Alle pumpestasjoner i
kommunen er tilknyttet kommunens driftssentral, og antall
timer i overløp registreres. Hunn pumpestasjon ligger 200
meter oppstrøms utløpet av Hunnbekken, overløpsvannet
fra pumpestasjonen ledes til Hunnbekken. Stasjonen er
utstyrt med fordrøyningstank som reduserer
overløpsdriften, denne har kapasitet til avløpsmengder
tilsvarende ett døgn i tørrvær. Stasjonen er satt opp med 1.
prioritert alarm, ved feil i stasjonen varsles driftspersonell.

Figur 6 – pumpestasjon Hunnebunn

Registreringer viser at pumpestasjonen i Hunnebunn går i overløp i perioder med mye nedbør, noe
som tyder på at det kommer inn endel fremmedvann. Det mangler registreringer fra overløpsdrift
flere uker hvert år, og tallene i figur 7 er derfor lavere enn den reelle overløpsdriften. I 2009, 2011 og
2013 mangler det registreringer fra hhv. 12, 17 og 21 uker. Tallene er såpass usikre at det er
vanskelig å fastslå trender, men sett sammen med registrerte nedbørsmengder, kan tallene tyde på
at tilførsler fra pumpestasjonen har gått ned i løpet av en tiårsperiode.
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Figur 6 – antall timer pumpestasjonen går i overløp pr år

Fredrikstad kommune, ved virksomhet vann- og avløp, har satt i gang et pilotprosjekt i samarbeid
med Driftsassistansen. Pilotprosjektet innebærer å ta i bruk ny teknologi i form av automatiske
loggere som måler mengden avløpsvann i ledningene. Disse plasseres på strategiske steder i
avløpsnettet, og flyttes ved behov. Målingene sees i sammenheng med meteorologiske data, dersom
vannføringene i ledningen øker raskt etter en nedbørsepisode er det tegn på at det kommer
fremmedvann inn i ledningsnettet. Pumpestasjonen har tre innløp. I innledende fase av
pilotprosjektet er avdekket konkrete feil på ledningsnettet som renner til pumpestasjonen via det
vestre innløpet. Dette går i hovedsak på innlekking av grunnvann i kum. Forholdene vil bli utbedret,
og planlegges gjennomført innenfor vanlig drift. Målinger fra det nordlige innløpet indikerer at det
ikke er feil på denne delen. Det gjøres videre undersøkelser i områdene som ledes til
pumpestasjonen via det østre innløpet, loggerne viser at det kommer mye fremmedvann fra dette
løpet.

Pumpestasjon

Figur 8 – oversikt over boligfelt i de tre innløpene til pumpestasjonen
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Spredt avløp
Med spredt avløp menes private avløpsløsninger utenfor områder med kommunalt vann- og
avløpsnett. Det finnes flere ulike løsninger for rensing av avløp i spredt bebyggelse. Rensegraden
varierer med anleggstype, antall personer per anlegg, tømmeintervall, vedlikehold og hvordan
anlegget er lagt i terrenget/nærhet til vannkilde. Frem til 2014 fantes det ulike løsninger for avløp i
spredt bebyggelse, herunder direkte utslipp, slamavskiller med og uten infiltrasjonsanlegg, tett tank
og minirenseanlegg. Fra 2014 ble det stilt krav om at alle eiendommer med innlagt vann skal ha et
godkjent renseanlegg eller være tilknyttet offentlig avløpsanlegg. Godkjente avløpsanlegg, som yter
etter forutsetningene i utslippstillatelsene, har en renseeffekt tilsvarende 90% i tråd med
bestemmelsene i forurensningsforskriften. De godkjente anleggene bidrar således til svært lite av
næringstilførselene. Hunnebunn har lenge vært kjent som et følsomt område, og i 1993 ble det laget
en egen bestemmelse i reguleringsplanen for hyttene i Skjærviken (sør for Haldenveien) om krav til
avløp ved innlegging av vann.
I Fredrikstad kommune har det totale bidraget fra spredt avløp sunket mye siden 2014 og til i dag.
Hytter og eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt nett er gjennomgått systematisk de siste
årene, og kommunen følger opp arbeidet i egen handlingsplan for opprydding av avløp i spredt
bebyggelse. Eiendommer uten godkjent renseløsning får løpende oppfølging med mål om å ha et
godkjent anlegg innen 2019, senest 2020.
Oppfølgingsarbeidet med handlingsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse er noe på
etterskudd. Det er 15 eiendommer som er registrerte med minirenseanlegg i det aktuelle området,
15 har ikke innlagt vann (ingen utslipp) og 24 er uavklart. Blant eiendommene som har uavklarte
avløpsforhold finnes eiendommer tilknyttet kommunalt avløpsnett eller med godkjent
minirenseanlegg, men hvor ferdigmelding ikke foreligger.
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Landbruk
Landskapet ble endelig utformet da isen trakk seg tilbake for ca. 10.000 år siden. Da lå hele
kommunen under havoverflaten, og dette har vært utslagsgivende for jordartsfordelingen.
Slamførende smeltevann som kom fram under isen førte til store avsetninger av leire på havbunnen
foran iskanten etter hvert som den smeltet nordover. Under landhevningen ble de marine
avsetningene vasket ned fra høydedragene, og tilbake ligger det landskapet som i dag er
karakteristisk for Fredrikstad, skrinne åser og høydedrag omgitt av frodige leirsletter. På leirslettene
finner vi jordbruksarealene mens skogen vokser på morenemark. Området er et av de beste
jordbruksområdene i Fredrikstad, og en betydelig andel av nedbørfeltet til Hunnebunn er fulldyrket
mark.
Diffus avrenning fra fulldyrka mark anses som hovedkilden for næringstilførsler fra landbruket, og gir
utvasking av jordpartikler, fosfor, nitrogen og plantevernmidler. Forhold som påvirker mengden
næringsstoffer som tilføres fra landbruksdrift avhenger av blant annet arealbruk og driftsform,
gjødselbruk, jordas egenskaper/erosjonsrisikoklasse, dreneringsforhold, nedbørintensitet og nærhet
til bekk og sjø.
Høstpløying anses å være hovedkilden for næringstilførsler fra landbruk i nedbørsfeltet. Høstpløying
gir under riktige betingelser gode forhold for produksjonen, særlig for korn. Det fører imidlertid til
økt avrenning av partikler og næringsstoffer. Særlig vil dette være en fare på de mest erosjonsutsatte
landbruksarealene.

Redusert jordbearbeiding
I de senere årene har endret jordarbeiding ført til en viss bedring med hensyn til avrenning i
nedbørsfeltet. De mest erosjonsutsatte, flomutsatte og vassdragsnære områdene legges i stubb.
Endret jordarbeiding som direktesådd høstkorn eller lettere eller minimal jordarbeiding før såing kan
også begrense avrenningen, men i mindre grad enn ved å la arealer ligge i stubb. Grasdekte
vannveier/dråg og vegetasjonssoner langs bekker og åpne grøfter begrenser avrenningen.
En rekke av de ulike tiltakene som har blitt igangsatt for å redusere næringstilførsler fra
jordbruksarealene i nedbørsfeltet, har blitt gjennomført som følge av miljøkrav i forskrift om
regionale miljøkrav og tilskuddsordninger for miljøtiltak gjennom RMP (regionalt miljøprogram) og
SMIL (spesielle miljøtiltak i landbruket).

Vegetasjonssoner og grasdekte vannveger
Det er gjort enkelte tiltak for å redusere avrenning fra jordbruksarealene de siste årene. Antall meter
vegetasjonssoner i nedbørsfeltet økte fra 3230 til 3916 meter fra 2016-2017. Dette tilsvarer 41 % av
potensialet beregnet i 2016. Det ble gitt tilskudd via RMP-ordningen i 2014 til etablering av ca. 3000
m med vegetasjonssone langs Hunnebunn-, Lindal- og Opphusbekkene. Bredden på
vegetasjonssonen er 9 meter, noe mer enn minstekravet på 6 m. Flyfotoene på neste side er hentet
fra kommunens kartverk og viser deler av det etablerte vegetasjonsbelte langs Hunnbekken, dette
ligger i ett av de mest erosjonsutsatte områdene. Et flomutsatt areal på ca. 22 daa ved utløpet av
Hunnebunnbekken har i flere år vært tilsådd med gras i stedet for korn, se nederst neste side.

Hydrotekniske tiltak
Hydrotekniske tiltak som drenering og avskjæringsgrøfter som har blitt gjennomført de siste årene
kan også ha begrenset avrenningen. Det aller meste av dyrka marka i området ble drenert i perioden
1950-1985, med unntak av noen eiendommer som har blitt drenert de tre siste årene (merket med
gult). I 2016 og 2017 ble det gravd nye og restaurert 1356 m med avskjæringsgrøfter mellom
skog/utmark og dyrket mark.
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Figur 9-15: Kart hentet fra NIBIO over erosjonsklasser (øverst til venstre) viser at jordbruksarealene i nedbørsfeltet jevnt
over har høy risiko for erosjon, det er gjennomført flere tiltak gjennom RMP-ordningen (midten til venstre). Ett av tiltakene
er etablering av vegetasjon langs Hunnbekken, utsnittet viser en strekning hvor det er plantet trær for økt stabilitet (midten
høyre). Området merket med grønt under er lagt om til gress, dette arealet oversvømmes regelmessig. Videre er deler av
jordbruksarealene drenert de siste årene, merket med gult under
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Redusert jordarbeiding viser en svak økende trend de siste årene, og andelen stubb ligger høyere i
nedbørfeltet enn i kommunen forøvrig. Det er ikke fastsatt spesifikke krav til jordarbeiding i området,
og andelene varierer noe fra år til år. Ved gjennomgang av siste års RMP-søknader og
produksjonstilskudd kan det grovt anslås at anslagsvis 40% av jordbruksarealene ligger i stubb eller
gress om vinteren, 30 % er tilsådd med høstkorn og 30 % er høstpløyd eller høstharvet.

Det foreligger ikke trender på stubbprosent, vegetasjonssoner og grasdekte vannveier for alle
områder i Fredrikstad, men data for hele kommunen fra år 2012 viser den generelle oppslutningen
om de viktigste landbrukstiltakene for en noe lengre tidsperiode (figur 16, 17 og 18). Andelen
redusert jordbearbeiding i nedbørsfeltet til Hunnebunn ligger noe over kommunesnittet (figur 19).

Figur 17-28 – oversikt over tiltak i hele kommunen

Figur 19 – Andelen jordbruksareal med
redusert jordbearbeiding er høyere i
nedslagsfeltet enn i kommunen forøvrig.
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Sarpsborg
Kommunalt ledningsnett
Sarpsborg kommune er godt i gang med opprydding av avløpsvann i området rundt Hunnebunn. Det
har blitt lagt ned kommunalt nett i spredt bebyggelse, langs Oldtidsveien fra Nålumveien til
Åserødveien, langs Åserødveien fra Oldtidsveien til Suterødveien, langs Storedalveien fra
Oldtidsveien til Storedal og langs Kvastebyveien fra Oldtidsveien til Gamle Kvastebyvei. Høsten 2018
har det blitt sendt pålegg om tilkobling til kommunalt nett til eiendommer som dette vil være aktuelt
for.
Det er en kommunal
pumpestasjon i
nedbørsfeltet, denne ligger
i krysset
Åserødveien/Oldtidsveien.
I 2017 ble det registrert
tilsammen 8 pumpestopp
med samlet varighet på 0.1
timer, dette er svært lavt
og betydelig lavere enn i
Fredrikstad.

Figur 20 – oversikt over kommunalt avløpsnett i nedbørsfeltet, Sarpsborg

Enebolig – 41 stk
Hytte – 53 stk
Totalt - 94

Tilknyttet kommunalt
VA-nett

Spredt avløp

Ukjent, eller mangler
ferdigmelding

14
9
23

27
5
32

0
39 ikke innlagt vann
39

Spredt avløp
Eiendommer som ligger lengre unna det kommunale nettet og som ikke har fått pålegg om tilkobling
følges opp av kommunen fortløpende. Slike eiendommer har enten ny godkjent tillatelse, gammel
tillatelse eller ikke registrert tillatelse. Sarpsborg kommune har som mål at alle eiendommer med
utslipp skal ha tillatelse innen 2020. Eiendommer som ikke har registrert tillatelse har som oftest
slamavskilleranlegg. Dette renser ikke godt nok med tanke på dagens regelverk, og slike anlegg må
dermed oppgraderes. Dette vil være med på å redusere utslipp av næringsstoffer til Hunnebunn.
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TILTAK
Planperioden er fire år. Det må imidlertid forventes at resultatene av tiltakene først blir synligere i et
lengre tidsperspektiv. Det vil være behov for å gjennomføre tiltak på lang sikt, og det forventes ikke
en stor endring i vannkvalitet allerede etter den første planperioden.
Tiltak som foreslås i planen er vurdert ut fra flere kriterier



Forventet effekt av tiltaket.
Kostnad.

Tiltak som er nødvendige for å oppfylle krav i lovverk prioriteres. Inndelingen er gjort i tre
hovedbolker; tiltak på landsiden, tiltak i vannmassene og andre tiltak.

Tiltak på landsiden
Offentlig avløpsnett
Pumpestasjon
A1 - Utarbeide rutine for varsling av miljøavdeling ved pumpestopp/signalfeil.
A2 - Trådløs signaloverføring fra pumpestasjon til driftssentral.
Avløpsvann er en av hovedkildene til økt næringstilførsel til vannmassene, begrensning av
overløpsdrift er svært viktig for å redusere ny tilførsel.
Ved overløpsdrift i pumpestasjonen er det behov for at kommunen, ved virksomhet miljø og
landbruk skal varsles. Avløpsvann i bekk og nær Vispen badeplass kan gi konsekvenser for
badevannskvaliteten og påvirke resultatene i bekkevannsprøvene. Dersom det meldes om
overløpsdrift i sommerhalvåret kan det være aktuelt å ta hyppigere badevannsprøver en periode.
Det foreligger skriftlig rutine for episoder med overløpsdrift i kommunale pumpestasjoner, denne
må suppleres med punkt om varsling på denne spesielle pumpestasjonen.
Stasjonen er koblet til kommunens driftsovervåkningssentral, ved eventuell pumpestopp går det
varsel i fagprogrammet på sentralen. Det har vært gjentatte episoder med signalfeil på anlegget,
noe som har medført at pumpestopp ikke har blitt oppdaget/varslet med en gang. Utbedring av
kabelfeil har gitt god effekt, og nye tiltak avventes. Omlegging til trådløs signaloverføring må
vurderes dersom det oppstår nye episoder med signalfeil.
Ved strømstans stopper pumpene. Det er den senere tid installert en fordrøyningstank på 12m3,
den har kapasitet til å romme avløp tilsvarende ett døgns påslipp ved tørrvær. Først når denne går
full går avløpsvannet i overløp. Det er vurdert at det ikke er behov for nødaggregat i kommunale
pumpestasjoner, da episoder med strømstans opptrer sjelden og kraftselskapene retter feilene
raskt.
A1 - Tiltaket kan gjennomføres innenfor ordinær drift.
A2 - Vurderes på nytt dersom nye signalfeil oppstår.
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Ledningsnett
B1 - Gjennomgang av kommunalt ledningsnett, pilotprosjekt med vekt på innlekking av
fremmedvann.
B2 - Utbedring av påviste feil på ledningsnettet.
B3 - Gjennomgang av private stikkledninger, med vekt på separering og utkobling av
taknedløp.
Å redusere fremmedvann fra spillvannsledningene er den viktigste faktoren for å hindre
overløpsdrift. I nedbørsperioder renner det mye overvann i ledningsnettet, det kan føre til at
kapasiteten til ledningers og pumpestasjonen overskrides. Fortynnet avløpsvann renner da ut i
bekken og videre til vannmassene i Hunnebunn.
Gammelt ledningsnett kan ha utette skjøter og dersom grunnvannet står høyt vil vann kunne
trenge inn i ledningsnettet via ledninger eller kummer. Det igangsatte pilotprosjektet tar i bruk ny
teknologi, og vil gi viktig kunnskap om hvilke punkter og strekninger som tar inn fremmedvann.
Påviste feil på ledningsnettet bør utbedres, enkle feil kan tas fortløpende, dersom det er lengre
strekninger som må rehabiliteres må det legges inn som prioriterte tiltak i vedlikeholdsplanene.
Det kommunale ledningsnettet er til en stor grad separert. Erfaring viser at de private
stikkledningene separeres i noe mindre grad, en gjennomgang av påkoblingspunkter og status for
separering på den enkelte eiendom vil gi kunnskap om forholdene. Dersom funnene i
pilotprosjektet indikerer at fremmedvann lekker inn via private stikkledninger bør det legges en
plan for å pålegge utbedring. Eiendommer som ikke har separert avløpet bør pålegges separering
iht. bestemmelsene i forurensningsloven. Det bør også kreves utkobling av taknedløp i tråd med
kommunens praksis.
B1 - Er igangsatt.
B2 - Feil utbedres fortløpende innenfor vanlig drift, større utbedringer legges inn i
vedlikeholdsplanen.
B3 – Huseiere gis pålegg dersom gjennomgangen viser at fremmedvann kommer fra private
stikkledninger.
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Spredt avløp
Saksbehandling – gjennomføring av handlingsplan for spredt avløp
C1 - Pålegge installering av godkjent minirenseanlegg
Det er vedtatt en handlingsplan for spredt avløp i kommunen. Alle boliger og hytter med innlagt
vann skal enten være tilkoblet kommunalt avløpsnett eller ha godkjent minirenseanlegg. Alle
boliger og hytter utenfor kloakkert område har fått pålegg om installering av minirenseanlegg.
Gjennomføring av handlingsplan for spredt avløp er ressurskrevende, og noe arbeid gjenstår.
Arbeidet gjøres fortløpende men er noe på etterskudd i forhold til vedtatt plan. I løpet av 2020
skal alle bolig- og fritidseiendommer med innlagt vann ha et godkjent avløpsløsning.
C1 - Er igangsatt, Hunnebunn prioriteres i det videre arbeidet.
Tilsyn
D1 - Gjennomføre tilsyn med separate avløpsanlegg i området.
Kommunen har vedtatt egen tilsynsplan etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern
og forurensningslovverket. Det er 2000 slamavskillere/minirenseanlegg i kommunen. I følge
tilsynsplanen skal det gjennomføres 400 tilsyn årlig, dvs. tilsyn på alle anlegg hvert 5. år. Tilsynet
gjennomføres av tømmefirma og/eller driftsassistansen etter avtale. Området i Hunnebunn bør
prioriteres i tilsynsarbeidet.
D1 - Kan gjennomføres innenfor ordinær drift.
Behovsprøvd slamtømming
E1 - Innføre behovsprøvd slamtømming.
Kommunen har ansvar for tømming av slamanlegg for eiendommer som ikke er tilknyttet
kommunalt avløpsnett, på samme måte som at kommunen er ansvarlig for avfallsinnhenting av
husholdningsavfall. Tidligere hadde boliger som ikke var tilknyttet kommunalt avløpsnett i
hovedsak slamavskillere, som fungerer som en stor mekanisk sil. Denne type renseløsninger hadde
et bestemt volum, og ble tømt en gang i året, både i Fredrikstad og i resten av landet. De siste
årene har det blitt mer vanlig med minirenseanlegg, små kjemisk-biologiske renseanlegg som
renser avløpsvannet på lignende måte som renseanlegget til FREVAR, men i mindre skala.
Minirenseanleggene har en mer variabel produksjon av slam enn de gamle slamavskillerne. Tilsyn
med renseanleggene har vist at de ikke renser optimalt når de blir for fulle, og at flere av de vil ha
behov for tømming oftere enn en gang i året.
Fredrikstad kommune er med på et prøveprosjekt som har som formål å finne ut hvor ofte ulike
minirenseanlegg egentlig bør tømmes for at de skal rense avløpsvannet optimalt, og hva som
påvirker dette. Prosjektet er et samarbeid som ledes og koordineres av Vannområde Glomma sør.
Deltakere i prosjektet er kommuner, slamrenovatører og leverandører og servicebedrifter for
minirenseanlegg, samt vannområdet og konsulent fra COWI.
Det er valgt ut ca. 100 avløpsanlegg i Fredrikstad som er med på prosjektet. Prosjektet
gjennomføres i 2018 og 2019. Servicepersonell besøker anleggene minimum to ganger i året. For
anleggene som er med i prosjektet vil kommunen etter hvert besøk motta en rapport om hvor fult
anleggets slamlager er. Ved å se på anleggets størrelse, hvor mange som bor i boligen tilknyttet
anlegget og når det sist ble tømt for slam vil saksbehandler i kommunen gjøre en vurdering av når
slamlagret er fullt, og bestille tømming fra renovatør ved behov.
E1 – Kan gjennomføres når resultatene fra prøveprosjektet foreligger. Slamtømming finansieres
gjennom gebyrer og kan gjennomføres innenfor kommunens vedtatte rammer.
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Landbruk
Bestemmelser i overordnet plan
F1 - Vurdere om tiltak som hindrer avrenning kan prioriteres i rullering av lokal norm for
spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL).
F2 - Utrede behov for særskilte krav i kommuneplanens arealdel.
Selv om undersøkelser viser at det er på avløpssiden de største tilførslene av næringsstoffer finner
sted er det også behov for å gjøre tiltak for å hindre avrenning fra jordbruksarealer. Det er en
utfordring at eksisterende tilskuddsordninger er rettet mot selve landbruksproduksjonen, og i
mindre grad for å hindre forurensning fra arealene. Det gis tilskudd for å legge arealer i stubb, men
ved gode værbetingelser vil de økonomiske fordelene bonden får ved å høstpløye overstige
tilskuddet som gis.
Kommunen har mulighet til å definere hensynssoner, og knytte bestemmelser til disse i
arealplanen. Mange kommuner har det, særlig er bestemmelser knyttet til vegetasjonssoner
benyttet. Kunnskapsgrunnlaget knyttet til avrenning fra jordbruksarealene i nedslagsfeltet er noe
mangelfullt, og det er ikke spilt inn forslag om nye hensynssoner. Det bør imidlertid vurderes ved
neste rullering dersom tiltak som gjøres på avløpssiden ikke gir ønsket effekt.
F1 - Vurderes i neste rullering av SMIL.
F2 - Vurderes ved neste rullering av kommuneplanens arealdel.
Lokal tilskuddsordning
G1 - Lokal tilskuddsordning for redusert jordbearbeiding.
Jordbrukerne kan i dag søke tilskuddsmidler for arealer som ikke høstpløyes gjennom RMPordningen. Tilskuddet som gis er imidlertid ikke høyere enn at det lønner seg økonomisk for
bøndene å høstpløye og så korn dersom det er gode værforhold på høsten.
Et lokalt tilskuddsordning for nedbørfeltet til Hunnebunn vil sammen med RMP-ordningen gi
bøndene økonomisk fordel dersom de velger å ikke høstpløye. En slik tilskuddsordning vil også
kunne brukes for å oppfordre jordbrukerne om å bruke P-redusert gjødsel.
G1 – Avhenger av etablering av lokal tilskuddsordning, kan ikke gjennomføres innenfor ordinær
drift/rammer.
Kontroll med tilskuddsordninger
H1 - Gjennomføre tilsyn med RMP og Produksjonstilskudd.
Det stilles miljøkrav i RMP-ordningen og som et av kriteriene i produksjonstilskudd. Kommunene
behandler søknader om tilskudd innenfor landbruksnæringen og gjennomfører kontroll med en
viss andel av søkerne årlig.
Det er aktuelt å velge ut en større andel av landbruksforetakene i området for Hunnebunn for
kontroll i planperioden, og samarbeide om dette i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Kantsoner
og buffersoner er aktuelle områder å kontrollere spesielt.
H1 - Kan gjennomføres innenfor ordinær drift
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Tiltak på vannsiden
Algefjerning
I1 - Manuell fjerning av alger på strand
I2 - Fjerning av alger på strand ved slamsuging
I2 - Mekanisk fjerning/filtrering av alger i vannmassene
Sommersesongen 2018 viser at dersom området skal ha verdi som rekreasjonsområde kan det
være behov for ytterligere forsøk på algefjerning i sommersesongen.
Lokalsamfunnet gjør en stor innsats for fjerning av alger på Vispen badeplass, og har gjennomført
flere dugnader årlig hvor alger på stranden blir samlet i hauger og fjernes av kommunen. I perioder
med høy temperatur øker algeveksten, og det er svært arbeidskrevende.
Det er usikkert hvor stor effekt fjerning av alger vil ha for vannkvaliteten. Det foreligger ikke
tilførselsberegninger for dette, men ved å fjerne alger som har tatt til seg næringsstoffer vil man
fjerne disse fra næringskjeden og sedimentering av døde alger reduseres. Fjerning av alger vil ha
stor effekt på brukeropplevelsen og områdenes verdi som rekreasjonsområde, og vil særlig kunne
være et viktig tiltak ved Vispen badeplass.
Det er gjennomført algefjerning i vollene i Gamlebyen ved hjelp av amfibiekjøretøy. Dersom dette
skal ha tilstrekkelig effekt i Hunnebunn må det gjennomføres i stor skala.
I1 – Kan gjennomføres innenfor kommunens vedtatte rammer.
I2 - Kan ikke gjennomføres innenfor kommunens vedtatte rammer.
I3 - Kan ikke gjennomføres innenfor kommunens vedtatte rammer
Økt vannutskiftning
J1 - Mudring i Talbergsundet
J2 - Ny utredning om mudring
Hunnebunn er forbundet med fjorden utenfor via en 2 km kanal med terskeldyp på ca. 1.2 meter.
Talbergsundet er mudret tidligere, og det er flere ganger vurdert å gjøre det på nytt. Tiltaket er
vurdert i egen rapport fra 2009, NIVA- 5874 -Vurdering av utgravning av Thalbergsundet som tiltak
for å forbedre vannkvaliteten. I rapport fra 2009 ble mudring vurdert spesielt.
Undersøkelsen viste at effekten av mudring vil være lavere enn tidligere antatt. Ved å grave ut
kanalen til 2 meters dyp vil vannutskiftningen øke med 13%, videre vil en utgraving ned til 2.5
meters dyp øke vannutskiftningen med 18%.
Konklusjonen i rapporten er at effekten av å grave ut kanalen slik at den blir dypere vil være
begrenset, og det er usikkert om det vil få en positiv effekt på utskiftning av det næringsrike
bunnlaget eller på vannkvaliteten i Hunnebunn. Det vurderes som mer hensiktsmessig å prøve å
forbedre forholdene ved å redusere de lokale næringssalttilførselene til Hunnebunn.
Mudring er svært kostnadsdrivende, og beregninger viser at det vil være begrenset effekt på
vannkvaliteten. Tiltaket krever tillatelse fra Fylkesmannen, som har gitt uttalelse om at mudring
ikke er et ønsket tiltak fra deres side.
J1 - Kan ikke gjennomføres innenfor kommunens vedtatte rammer.
J2- kan ikke gjennomføres innenfor kommunens vedtatte rammer
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Økt vannutskiftning
K1 - Skilte 5-knopsgrense Talbergsundet
Båter som holder høy fart gjennom Talbergsundet skaper bølger, disse vasker ut masser langs
land. Lokalkjente melder om at det er mange båtførere som kjører i plan gjennom kanalen, og
ønsker skilt med 5-knopsgrense. Borg havn har myndighet etter havne- og farvannsloven, vedtak
om fartsforskrift og skilting fattes av havnestyret.
Kommunen kan rette en henvendelse til Borg havn med ønske om skilting av 5-knopsgrense
gjennom sundet.
K1 - Kan gjennomføres innenfor kommunens vedtatte rammer.

Omrøring av vannmassene
L1 - Bobleanlegg – konsekvensvurdering
Vannmassene i Hunnebunn er lagdelte, store deler av terskelfjorden er svært grunn (mindre enn 5
meter dyp), det gir god lystilgang og høy vanntemperatur som igjen fører til gode forhold for
bakterie- og algevekst. De biologiske prosessene i vannmassene forbruker oksygen, og skaper
oksygenfattige forhold i de dypere delene.
Det er gjennomført forsøk med tilførsel av oksygen til O2-fattige bunnlag i et par innsjøer i Norge.
Ved å tilføre oksygen hindres dannelse av H2S-gass i bunnlaget, og boblene vil også bidra til
omrøring av vannmassene. Skjærviken lokalsamfunnsutvalg har engasjert seg i saken, og har fått
100.000,- i tilskudd til innkjøp av et bobleanlegg.
Omrøring av vannmasser kan medføre betydelige negative konsekvenser og effekten er uvisst.
Oksygenfritt vann med hydrogensulfid og biotilgjengelig kvikksølv vil kunne bli frigitt i
vannmassene. Et bobleanlegg vil ha lignende effekt som ved naturlig sirkulasjon av vannmassene,
og det er sannsynlig at det vil føre til luktproblematikk og mulig fiskedød i startfasen. Man vet for
lite om konsekvensene til å kunne gjennomføre et prosjekt, og det er behov for mer kunnskap.
Særlig bør negative konsekvenser knyttet til naturmangfold i og ved Hunnebunn vurderes,
herunder også nasjonalparken, samt evt. helseskadelige effekter for beboere og brukere av
området. Dersom en konsekvensvurdering viser at det er forsvarlig å igangsette et bobleprosjekt
må det foretas en miljøovervåkning samtidig. Det vil være nødvendig å logge biologiske- og
kjemiske parametere samtidig som et evt. bobleanlegg pågår.
Norsk institutt for vannforskning, NIVA, har i egenregi gjennomført en rekke undersøkelser av
vannmasser og sedimenter i Hunnebunn. Firmaet er forespurt om å sammenstille disse og vurdere
konsekvensene ved et evt. bobleanlegg. Kommunen har også bedt om pris på miljøovervåkning
dersom det er aktuelt å sette i gang prosjektet.
Det er ikke aktuelt å igangsette et bobleanlegg før det er gjennomført en konsekvensutredning. Et
bobleanlegg kan kreve tillatelse fra Fylkesmannen i form av utslippstillatelse etter
forurensningsloven.
L1 - Tiltaket kan ikke gjennomføres innenfor kommunens vedtatte rammer
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Andre tiltak
Miljøovervåkning
M1 - Gjennomføre vannprøver for badevannskvalitet gjennom sommersesongen.
M2 - Gjennomføre algeprøver i sommersesongen.
M3 - Delta i prøvetakingsprogrammet til vannområde Glomma sør.
Det tas badevannsprøver hver andre uke på offentlige badeplasser i kommunen, dette er viktig for
å kunne gå ut med anbefalinger dersom det påvises høyt innhold av bakterier badevannet. Dersom
analysene viser høye verdier, eller det er mistanke om endring i badevannskvaliteten tas det
hyppigere prøver.
Hunnebunn viser tegn til økt begroing de senere årene. Det er behov for mer kunnskap knyttet til
hvilke typer alger som finnes i og nær badeplassen, og hvorvidt de kan ha helseskadelig effekt. Det
er tatt sporadiske algeprøver, det er ønskelig å sette dette i system og foreta analyser to ganger
per år i en periode fremover, en i starten av badesesongen, og en i juli.
For å kunne vite hvordan vi ligger an iht. miljømål om god økologisk tilstand og om gjennomførte
tiltak har effekt, gjennomføres det ulike former for overvåkning. Gjennom vannområde Glomma
Sør gjennomføres det jevnlige undersøkelser av vannkjemi og biologiske forhold. Prøvetaking av
vannkjemi (fosfor, nitrogen osv.) og biologiske kvalitetselementer (begroingsalger og bunndyr) i
regi av vannområde Glomma sør videreføres i samarbeidet. Det gjennomføres prøvetaking for
biologiske parametere hvert 3. år, Hunnebunn står for tur i 2020.
M1 - Er igangsatt, arbeidet videreføres.
M2 - Kan gjennomføres innenfor ordinær drift.
M3 - Er igangsatt, arbeidet videreføres.
Vannprøver
N1 - Analysere E.colibakterier.
Rapportene peker på avløp som hovedårsak til store næringstilførsler til Hunnebunn. Funnene på
bunndyr i bekker kan imidlertid også være påvirket av landbruket, herunder gjødselbruk. Det er
mulig å gjennomføre testing av E.colibakterier, og påvise hvorvidt de stammer fra mennesker eller
husdyr.
N1 - Kan gjennomføres innenfor ordinær drift
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Informasjon til innbyggerne
O1 - Opprette egen informasjonsside om Hunnebunn på kommunens hjemmeside, med
særlig vekt på vannkvalitet.
O2 - Utarbeide rutine for varsling gjennom kommunens informasjonskanaler ved
indikasjon på sirkulasjon av vannmassene.
Det gis informasjon gjennom flere kanaler, og det kan oppleves vanskelig for innbyggerne å få
tilgang til relevant informasjon.
Hunnebunn er ikke omtalt spesielt på kommunens hjemmesider, det kan med fordel samles
informasjon rundt de spesielle forholdene på enkelte temasider.
I perioder med luktproblematikk og algevekst er det ekstra stor pågang på kommunens servicetorg
og via kommunens sosiale kanaler. Det bør utarbeides rutine for informasjonsflyt ved spesielle
episoder, f.eks. gjennom hjemmeside, pressemelding/lokalmedia og Facebook.
O1 - Kan gjennomføres innenfor ordinær drift.
O2 - Kan gjennomføre innenfor ordinær drift.
Informasjon til jordbrukere
P1 - Gi informasjon til gårdbrukere i området
Dersom gårdbrukerne får tilgang til relevant informasjon om de positive effektene av redusert
jordarbeiding, redusert P-gjødsling, grøfting og vegetasjonssoner vil de i større grad kunne ta
hensyn til dette i drift av jordbruksarealene, uavhengig av insentivordninger. Målrettet
informasjon til gårdbrukere i området vil være positivt, f.eks. i form av informasjonsmøter,
personlig kontakt, infobrev fra landbruksforvaltningen og/eller utarbeidelse av
informasjonsbrosjyre.
Informasjon om ny handlingsplan for Hunnebunn bør distribueres til gårdbrukerne.
P1 - Kan gjennomføres innenfor ordinær drift
Samarbeide
Q1 - Etablere prosjektgruppe
Vannforskriften har prinsipp om nedbørfeltbasert forvaltning, det er bare delvis gjennomført i
denne handlingsplanen. Sarpsborg kommune har deltatt/blitt involvert i mindre grad, mens
Vannområde Glomma Sør og Fylkesmannens miljøvernavdeling har deltatt med råd og
informasjon. Det er imidlertid hensiktsmessig å samkjøre videre arbeid med vannforekomst
Hunnebunn i fremtiden.
En samarbeidsgruppe med deltakere fra Vannområde Glomma sør, Sarpsborg kommune og
Fredrikstad kommune vil gi mulighet for bedre samordning, felles prosjekter og
kunnskapsutveksling fremover. Fredrikstad kommunen tar initiativ til å etablere en
samarbeidsgruppe.
Q1 - Kan gjennomføres innenfor ordinær drift
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Oversikt og prioritering av tiltak
Tiltak som anbefales gjennomført og som kan igangsettes i 2019
A1 Utarbeide rutine for varsling av miljøavdeling ved pumpestopp
B1 Gjennomgang av kommunalt ledningsnett, pilotprosjekt innlekking
B2 Utbedring av påviste feil på ledningsnettet
C1 Pålegge installering av godkjent minirenseanlegg
D1 Gjennomføre tilsyn med separate avløpsanlegg
H1 Gjennomføre tilsyn med RMP og produksjonstilskudd
I1
Manuell fjerning av alger på strand
K1 Vurdere skilt om 5-knopsgrense
M1 Gjennomføre vannprøver for badevannskvalitet i sommersesongen
M2 Gjennomføre algeprøver i sommersesongen
M3 Delta i prøvetakningsprogrammet til vannområde Glomma sør
N1 Analysere E.colibakterier
O1 Opprette egen informasjonsside på kommunens hjemmeside
O2 Utarbeide rutine for varsling ved sirkulasjon av vannmassene
P1 Gi informasjon til gårdbrukere i området
Q1 Etablere prosjektgruppe

Tiltak som anbefales gjennomført i planperioden
A2 Trådløs signaloverføring fra pumpestasjon til driftssentral
B3 Gjennomgang av private stikkledning, med vekt på separering og taknedløp
E1
Innføre behovsprøvd slamtømming
F1
Vurdere tiltak for avrenning i rullering av SMIL
F2
Utrede behov for særskilte krav i kommuneplanens arealdel
L1
Bobleanlegg – konsekvensvurdering*
G1 Lokal tilskuddsordning for redusert jordbearbeiding og P-redusert gjødsel*
I3
Mekanisk fjerning/filtrering av alger i vannmassene*
J2
Gjennomføre ny utredning om mudring*
* kan ikke gjennomføres innenfor vedtatte rammer, behov meldes inn i budsjett og handlingsplan.

Tiltak som ikke anbefales gjennomført
I2
Fjerning av alger på strand ved slamsuging
J1
Mudring i Talbergsundet
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